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Förslag till beslut
1. Socialnämnden noterar informationen.
2. Socialnämnden ger Socialkontoret i uppdrag att informera om implementeringen i
samband med att förslag till driftbudget för 2018-20 behandlas.
3. Socialnämnden överlämnar informationen till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har överlämnat proposition 2016/17:106 om Lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till riksdagen. Förslaget är att nuvarande
Betalningsansvarslag som reglerar när kommunen blir ansvarig att betala slutenvård
för medicinskt färdigbehandlade personer upphävs och ersätts av Lagen om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Propositionen kommer att
behandlas av riksdagen innan sommaren.
Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Den äldre
Betalningsansvarslagen ska dock fortsätta att gälla för patienter i psykiatrisk
slutenvård fram till den 1 januari 2019 för att ge bättre planeringsmöjligheter för
kommuner och landsting.
Lagförslaget kommer innebära förändringar för kommunens ansvar gällande
medicinskt färdigbehandlade personer i slutenvård och sannolikt att innebära
påverkan på hur den kommunala socialtjänsten och tillgängliga insatser tar emot
dessa personer.
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Ärendet
Sammanfattning av lagförslaget
 Kommunen ska omedelbart efter meddelande från slutenvården påbörja
planering för insatser om läkaren bedömer att personen kan komma att
behöva insatser från socialtjänsten.
 Kommunen ska kunna ta emot personen när den är utskrivningsklar eller
senast 3 till 4 dagar efter det meddelats.
 Kommunen ska vara redo att delta på SIP1-planering med kort varsel om
öppenvården sammankallar till det.
 Ingen hänsyn tas till helg och röda dagar vilket är en förändring jämfört
nuvarande lagstiftning.
 Om inte kommunen klarar detta kommer kommunen bli betalningsansvarig
för personer kvar i slutenvården.
 Betalningsansvaret träder enbart in om öppenvård/primärvård har genomfört
sitt åttagande gällande fast vårdkontakt samt SIP, brister det inträder inte
kommunens ansvar.
Lagstiftningen kommer fr o m 1 januari 2019 även gälla för psykiatrisk slutenvård
samt psykiatrisk tvångsvård (LPT) och rättspsykiatrisk vård (LRV). I befintlig lag har
kommunen 30 dagar på sig gällande psykiatrisk slutenvård, medan LPT och LRV inte
omfattas alls. Detta innebär alltså ett nytt uppdrag för kommunens socialpsykiatri.
Lagstiftningen medger att kommuner och landsting får komma överens om andra
tidsfrister och belopp än vad som regleras i lagstiftningen. Kommunförbundet i
Stockholms län (KSL) och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har i uppdrag att
arbeta fram ett förslag till regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård, vilket bl a ska innefatta:
 Riktlinjer och rutiner för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård,
 Utforma vård- och omsorgsprocesser,
 Informationsöverföring och samordnad individuell planering vid in- och
utskrivning från slutenvård.
Ett förslag från arbetsgruppen ska vara klart i juni 2017.
Parallellt med detta ska även en digital lösning för informationsöverföring vid in- och
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård att realiseras.
Konsekvenser för Ekerö kommun
Flertalet kommuner utreder hur de ska närma sig den nya lagstiftningen. I avvaktan
på att lagförslaget har beslutats om samt vad arbetsgruppen på KSL-HSF kommer
fram till är det i dagsläget svårt att överblicka hur Ekerö kommun bäst ska närma sig
åtagandet. Det går dock inte att utesluta i dagsläget att lagförslaget kommer innebära
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förändringar i hur biståndshandläggningen sker samt hur personalen arbetar med
det i och med att det sannolikt kommer innebära en högre jourberedskap.
Det går inte heller att utesluta att det kan komma att ske en påverkan på valfriheten i
hemtjänsten när personer behöver få insatser med kort varsel för att på så sätt
komma från slutenvården.
Socialkontoret avser återkomma med mer information i ärendet i samband med
behandlingen av förslag till driftbudget för 2018-20.
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Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Liljekvist
Utvecklingsledare

Edda Tent Traoré
Enhetschef äldre och
funktionsnedsättning

